
КАФЕДРА 

ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ 

проводить набір студентів для підготовки 

Спеціальність – ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА 

Спеціалізація – Технологія машинобудування 

(комп'ютерні технології в машинобудуванні). 

Освітньо-кваліфікаційні рівні - бакалавр прикладної 

механіки (термін навчання - чотири роки (два роки на базі 

молодшого спеціаліста) та магістр з технології 

машинобудування (1,5 роки). 

Спеціальність – ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА 

Спеціалізація – Металорізальні верстати та системи 

(комп'ютерне проектування та дизайн верстатного 

обладнання). 

Освітньо-кваліфікаційні рівні - бакалавр з галузевого 

машинобудування (термін навчання - чотири роки (два роки на 

базі молодшого спеціаліста) та магістр з металорізальних 

верстатів та систем (1,5 роки). 

Спеціальність - ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА 

Спеціалізація – Інструментальне виробництво 

(комп'ютерні формоутворюючі технології та проектування 

інструменту). 

Освітньо-кваліфікаційні рівні - бакалавр з галузевого 

машинобудування (термін навчання - чотири роки (два роки на 

базі молодшого спеціаліста) та магістр з інструментального 

виробництва (1,5 роки). 

 

 

УМОВИ ВСТУПУ 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ: 

Умови вступу: наявність сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання з української мови та літератури, 

математики та з фізики або історії. 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають на здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, враховується середній 

бал документа про повну загальну середню освіту, обрахований за 

двохсотбальною шкалою. 

Абітурієнтам, які закінчили підготовче відділення 

університету та вступають на інженерно-технічні спеціальності, 

до загальної суми балів додаються до 10 балів. 

Випускники коледжів, які мають диплом «молодшого 

спеціаліста» за спорідненими напрямками мають можливість 

навчатися за скороченою формою навчання - два роки, щоб 

отримати диплом - бакалавра; плюс 1,5 роки, щоб отримати 

диплом магістра. В даному випадку при вступі абітурієнти 

проходять тестування з фахових дисциплін безпосередньо в 

Хмельницькому національному університеті. 

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ: 

Приймаються особи після закінчення ЗОШ, професійних 

училищ, коледжів, технікумів на повну (5 + 1,5 роки) та скорочену 

(3 + 1,5 роки) форми навчання. На скорочену форму приймаються 

абітурієнти з освітнім рівнем молодшого спеціаліста після 

закінчення коледжів і технікумів технічного профілю. Звільнені в 

запас з армії в рік вступу приймаються без вступних 

випробовувань. 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

Студенти, навчаючись на спеціальностях кафедри технології 

машинобудування, проходять комп'ютерну підготовку і можуть 

отримувати міжнародні сертифікати за програмою SolidWorks. 

Наявність сучасної лабораторної бази металорізальних 

верстатів в т.ч. з програмним керуванням від комп'ютера, а також 

потужних виробничих баз практики на підприємствах міста та 

області, таких як «Європа-Експорт», «НОВАТОР», «Темп», 

«Р.І.Н.О», «Пригма-Прес» та ін. дозволяє отримати високий 

рівень практичної підготовки з майбутньої професії. Під час 

навчання студенти регулярно беруть участь студентських 

олімпіадах, конференціях, відвідують міжнародні спеціалізовані 

виставки. 

Студенти опановують комп'ютерне моделювання (SolidWorks, 

CAMWorks, Компас, AutoCAD, та інші), математичне 

моделювання (CosmosSimulation, MathCAD та інші), сучасні мови 

програмування (Visual Basic, Delphi, Visual C++ та інші), роботу з 

базами даних (Microsoft Excel, Microsoft Access, Автопроект, 

Вертикаль та інші) та новітні Internet-технології (HTML, 

Web-дизайн, Flash-технології). 

При кафедрі технології машинобудування працює 

Навчально-технічний центр американської фірми HAAS, у якому 

студенти ознайомлюються із новими сучасними технологіями 

металообробки на верстатах з числовим програмним керуванням. 

Суденти мають можливість проходити військову підготовку за 

програмою офіцерів запасу в Національній академії державної 

прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького або 

Кам'янець-Подільського інженерного училища. 

Після закінчення четвертого курсу студенти можуть 

опановувати другу вищу освіту за іншими спеціальностями. 

За умови наявності у Вас схильності до наукової чи науково - 

педагогічної діяльності Ви зможете під керівництвом викладачів 

кафедри брати участь у наукових дослідженнях, публікувати 

наукові статті, а згодом продовжити навчання в аспірантурі з 

метою отримання наукового ступеня. 

 

 

 



 

СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ НАШИХ ВИПУСКНИКІВ 

 
- комп'ютерне проектування комплексних технологічних 

процесів виготовлення деталей та складання машин з 

використанням новітніх систем САПР; програмування обробки 

деталей на верстатах з числовим програмним керуванням (робота 

інженером технологом, майстром механоскладального цеху та на 

інших посадах підприємств); 

- комп'ютерне моделювання та проектування різноманітних 

машин, верстатів та робототехнічного обладнання (робота 

інженером конструктором та на інших посадах підприємств); 

- комп'ютерне моделювання, проектування та розробка технології 

виготовлення штампів і прес-форм, спеціального різального 

інструменту (робота на високооплачуваних посадах інженера та 

майстра інструментального виробництва та інших посадах 

підприємств). 

КАФЕДРА 

ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ, ЦЕ: 

 - Високий професіоналізм. 

 - Досвід, накопичений роками.  

 - Потужна та сучасна комп’ютерна підготовка. 

ДОВІДКИ 

Кафедра технології машинобудування, завідувач кафедри - 

кандидат технічних наук, доцент Урбанюк Євген Антонович 

м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, корпус 4, 

каб. 4-307; 4-309. 

Відповідальний викладач: Бись Сергій Степанович 

тел. моб. – 0971037545. 

Приймальна комісія ХНУ: 

м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, корпус З, тел. 

(03822) 2-37-55. 
 

 

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ 
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проводить набір студентів 

 
на 2017-2018 р. н.

 

 

 

Демонстрація студентами навичок проектування виробів делегації фірми 
Solid Works (США) 

 

 

Захист магістерської випускної роботи 

 

Магістри кафедри технології машинобудування 

 

 

Відвідування студентами міжнародної виставки інструменту 


